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מה הם כבר יודעים?
"כל אלה שיושבים שם בקבוצות האלה, מה הם 

כבר יודעים?"

כל אחד מאתנו מביא עולם ומלואו של ניסיון, חוויות 
ושיעורים שהחיים לימדו אותנו. כל אחד מאתנו הוא 

עולם ומלואו וכל מה שעברת עד היום לא היה לחינם. 
כי הסיפור שלך חשוב.

יחד, אנחנו מרכיבים את הסיפורים של אנשים שהיו 
שם והצליחו ליצור חיים חדשים. באמת שלא משנה 

מה עשית בעבר, מאיזה רקע אתה מגיע, אנחנו רק 
יודעים שאם סבלת מספיק, שילמת את החוב שלך. 

ואם באמת נשבר לך מלסבול, יש לנו פתרון.

"מה אתם כבר יכולים לתת לי?"

שאלה מצוינת. ואת התשובה אנחנו יוצרים יחד, 
בהליכה בדרך. בין אם כבר נפגשנו בגיליון הקודם ובין 

אם זו הפעם הראשונה שלך ב"פעם אחרונה", אנחנו 
מזמינים אותך לקחת חלק בחיים ששווה לחיות אותם.

יום על יום, שעה על שעה ולפעמים דקה על דקה, 
ברגעים אלו ממש – בזמן הקריאה שלך, אנחנו הולכים 
ומרחיבים את השרשרת של העזרה ההדדית. זה את, 

אתה, אני וכל אחד מאתנו שרוצה שמחר יהיה טוב 
יותר מאתמול.

בפעם הקודמת קראנו סיפורים אישיים, הכרנו כמה 
מהעקרונות שמובילים לחופש מהתמכרות פעילה 

וסקרנו פעילויות אחרונות שנעשו. 
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NA-מושגי ה

תפילת השלווה

אלי,
תן בי את 
השלווה 

לקבל את הדברים 
שאין ביכולתי לשנותם.

אומץ, 
לשנות את הדברים 
אשר ביכולתי, ואת 

התבונה
 להבחין בין השניים. 

אז מה מחכה לנו החודש?

- "תפילת השלווה" 
כדי להעסיק קצת את הקופים בראש, נדבר ונבין 

לעומק יותר את "תפילת השלווה".

- הידעת? 
 רק בישראל נהוג לומר "אוהבים אותך" למכור, 

 בעוד שבמדינות אחרות אומרים פשוט "היי". זה 
לא שאנחנו מרגישים מיוחדים כל כך, כמו שאנחנו 

באמת מיוחדים ☺ איך נולד ה"אוהבים אותך"?

איפה היינו ומה עשינו?   •
נסקור בקצרה את אירועי העבר של האנ.איי ונראה 

כמה כוח יש בחברותא הזו!

להיפראקטיביים שבינינו  •
ואם גם אתם חייבים לעשות 18 דברים בו-זמנית, אז 
אפילו הכנו לכם תשבץ שרק מכורים יכולים לפתור.

בואו לשמוע מה חברי האנ.אי חושבים על התפילה ← 
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״בשבילי 'תפילת השלווה' איתי בנשמה 
כל הזמן- התפילה היא כל התכנית״

- ש, מכור

״כשאני אומר את 'תפילת השלווה' אני 
מגיע לרוגע וחוזר לשפיות״

- א, מכור

״בשבילי 'תפילת השלווה' נותנת 
תחושת שייכות, אחדות ואהבה ללא 

תנאי״
- ר, מכורה

״כאשר אין לי שקט בנשמה, או שמשהו 
מציק לי- אתם לימדתם אותי להשתמש 

ב'תפילת השלווה' כמו במנטרה, 
להיזכר.. במקום כדור הרגעה״

- א, מכורה

״'תפילת השלווה' היא כמו תמרור 
עצור לפני פעולה שאני לא בטוחה בה, 
מזכירה לי שיש זכות בחירה ושאני לא 

לבד״
- ד, מכורה ״'תפילת השלווה' בשבילי - כל התכנית 

מקופלת בתוכה, מנקה אותי מריכוז 
עצמי ומלמדת אותי להתמסר״

- ב, מכורה

״'תפילת השלווה' בשבילי היא חזרה 
לשפיות, כיוון ואמפטיה שאני מאבדת 

אותם. היא גם עבורי כלי ליציאה 
מריכוז עצמי״
- מ, מכורה

״'תפילת השלווה' היא המהות של 
התכנית כולה, הכלי האולטימטיבי 

לשמירת האיזון הפנימי והחיצוני שלי״ 
- א, מכור

״תפילה שמתרגמת את כל הפעולות 
הרוחניות בתכנית לשפה מעשית 

ומאחדת את כל המכורים... 
'ההמנון' של החברותא״

- ד, מכור

״'תפילת השלווה' בשבילי זה אומץ 
לשנות את הדברים שאין ביכולתי- 

בזכות זה אני מצליחה להישאר 
בשפיות״

- ס, מכורה

״תפילת השלווה' עבורי היא כל 
התכנית.״

- ע, מכורה

״עבורי 'תפילת השלווה' היא כח מניע, 
מחזק. אני נעטפת ברוח אלוהים אוהב, 

בכאן ועכשיו״
- צ, מכורה

״'תפילת השלווה' בשבילי זה אמונה 
ותקווה״

- ג, מכורה

״דרך 'תפילת השלווה' אני מתחבר 
לאלוהים שלי״ 

- י, מכור

״'תפילת השלווה' בשבילי היא שקט 
נפשי״ 

- ר, מכורה

״בתחילת הדרך לא הבנתי מה זאת 
תפילה. חברים הציעו לי להתפלל 

בבוקר, אז הרבה זמן הייתי כותבת את 
'תפילת השלווה', שהיא עזרה לי גם 

לתרגל כתיבה, גם לפנות לכוח עליון, 
וגם נתנה לי ביטחון- במיוחד בשורה 
שכתוב: "...לקבל את הדברים שאין 

ביכולתי לשנותם״
- ל, מכורה

״'תפילת השלווה' היא כלי ענק בחיים 
שלי מתחילת הדרך. החלק הראשון 

נתן לי פיתרון לקבל ולשחרר דברים, 
אנשים ומקרים שאני לא יכול לשנות. 

החלק השני- אומץ לשנות, לקחת 
אחריות ולשנות את אשר ביכולתי. 

החלק השלישי- ואת התבונה להבחין 
בין השניים, בין טוב לרע, שאהיה שלם 

עם הזמן והבחירה שלי. תודה ענקית 
ל'תפילת השלווה' שעושה לי את החיים 

הרבה יותר קלים וטובים״
- מ, מכור

״אני באופן אישי משתמשת ב'תפילת 
השלווה' המון פעמים ביום, היא 

מעניקה לי את האומץ שאני צריכה כדי 
לעשות פעולה, שלווה כשאני מרגישה 
שאני מאבדת סבלנות, והכוונה כשאני 

מרגישה אבודה. 'תפילת השלווה' 
מעניקה לי חופש פנימי״

- מ, מכורה
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א
סיפורה של א׳

בבית הזה, אפילו שהיו בו גם דברים טובים. היינו כמה ילדים... 
ועכשיו כשאני חושבת על זה, זה היה מציל במצבים של כאוס 

טוטאלי. התחלתי לשתות בגיל ממש מוקדם, אלכוהול היה מה 
שעזר לי להתנתק מהמצב בבית, מהמצב בבית הספר וכמובן, 

מהמצב הנפשי שהייתי בו.

והיו מקרים. היו התעללויות. הסביבה שלי שכנעה אותי שאני 
דמיינתי אותן. אבל היו. ככה, תמיד חייתי בתחושה של פחד עצום 

וחוסר שליטה.

המצב הכאוטי הזה הביא אותי לרצות לברוח מהחיים האלה... 
אם זה דרך סמים, אם זה דרך ניסיונות ההתאבדות. והסמים 

אכן הצליחו לתת לי את מה שחיפשתי! לפחות בהתחלה של 
השימוש... אבל אז הסמים גרמו לי להגיע לתחתיות, תחתיות 

שאני לא יכולתי בכלל לדמיין לעצמי.
איבדתי הכל.

הטיפה של האישיות שהייתה לי, טיפה של כבוד עצמי או בכלל, 
של אנושיות, של ערך של החיים ותחושת קיום. את הכל –איבדתי.

לא נשאר לי כלום חוץ מהסם.
לא משפחה, לא חברים, לא עצמי. הייתה לי תחושה שאני רוח 

רפאים. שאני מתה. ובאמת כבר רציתי למות... ואז הכירו לי את 
 התכנית. הגעתי לטיפול ואת הדרך התחלתי בניקיון, כשבכלל 

לא האמנתי שזה קורה. היה לי מאד קשה לא לברוח בחזרה. אבל 
עם הזמן ראיתי והרגשתי את הערך של כל יום, כל שעה בניקיון, 

 זה כבר הפך להיות הרבה יותר קשה ללכת ואשכרה לוותר על
 מה שהשגתי.

זה הפך להיות הדבר הכי יקר לי בחיים ועד היום,
זה פשוט נס.

א, מכורה.
נקייה 2.7 שנים

מה הביא אותך לאנאיי?
מתישהו הבנתי שאני מכורה. 

הבנתי שאני צריכה עזרה. לבד אין לי יכולת 
להחזיק שעה וחצי... וההתנהלות שלי לא שפויה.

את התכנית הכרתי לראשונה במרכז גמילה. בפעם הראשונה בחיי, 
הרגשתי שאני לא לבד בעולם.

לשמור על הניקיון זה לא קל.... איך בכל זאת אני שומרת על 
הניקיון?

מה ששומר עליי הוא הפחד. הפחד מנפילה, הפחד מחזרה לשימוש 
ולזנות. לאט לאט אני מצליחה לראות את המשמעות של הקבוצות 

ולהרגיש את התוצאות של ההשתתפות בקבוצות בחיים שלי.
לאנאיי יש משמעות גדולה בחיים שלי. האנאיי נותן לי תמיכה 

והרגשה של הזדהות עם אחרים ושל אחרים אתי. וחוצמזה, 
הקבוצות, החברותא - מוציאים אותי מהריכוז העצמי שלי, 

מהבדידות שלי שאני מרגישה רוב הזמן.

הייתי רוצה להעביר מסר לחבר החדש: לזכור שהתחלה היא תמיד 
מאד קשה. אבל אין משהו אחר שמחזיק אותך נקי להרבה זמן. 

הרבה פעמים תהיה לך הרגשה של חוסר משמעות, אין מוטיבציה 
להמשיך. אבל זה יבוא. זה יבוא עם הזמן. 

אפילו שזה נשמע קלישאה... העיקר: לתת לעצמך כמה שיותר 
הזדמנויות ולא לוותר!

הנה למשל אני. גדלתי בבית שהיה בו חינוך אלים.. ותמיד סבלתי 
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ד
סיפורו של ד׳

והיה שם טלפון של אחי, התקשרתי לגמילה, פחד מוות להתקשר 
אבל גם פחד מוות להמשיך את הסבל. ענה לי קול "תגיע אנחנו 

נמצאים בת"א", ארזתי תיק ביקשתי דמי נסיעה מאמא וככה 
הגעתי לגמילה בפעם הראשונה.

בגמילה אחרי כמה ימי מנוחה הלכנו כמה מטופלים ומדריך 
ל-NA. אני כבר לא לבד. מישהו עודד אותי בפגישה "קום"... 

בפחד ובקושי יודע ללכת- הצהרתי יום 1 נקי ! ! ! כולם שרו 
לי, קבלתי מחזיק לבן מהמנחה וחיבוק וחזרתי לשבת. הרגשתי 

שמצאתי את המקום והאנשים שהם הדרך שלי להפסיק את החיים 
הקשים שחייתי.

מאז אני מגיע לפגישות באופן קבוע ומתמודד עם המציאות, כל יום 
אני מקבל עוד כח להתמודד, לשמור על הניקיון ולא לחזור לסבל 

שסבלתי. 

בקבוצות אני מקבל חיבוקים, מקשיב לאחרים משתפים, לומד 
שפה לחיים חדשים, משתף בעצמי ולומד להיות עם אנשים ביחד. 

החברים והחברות מהפגישות ומהתוכנית הם חלק חשוב בחיי 
ובזכותם אני ממשיך בדרך, מתמודד ומגלה מי אני וזוכה להכיר 

את עצמי.

התוכנית בשבילי זה דרך חיים של הימנעות והחלמה ובין לבין 
יש הרבה דברים להתמודד, ללמוד ולהתקדם, זה המסע הכי נפלא 

שכדאי לצאת אליו. המסע אל עצמי.

יחד חברותא, מדריכים, חונכים, מטפלים, משפחה ואנשים 
שבדרך, אני חי לשמור על היום הנקי, לומד לחיות בשמחה יותר 

ויותר, ומשתדל לעזור גם חזרה. תודה לכל מי שעושה שירות 
שאיפשרו לי לכתוב את הסיפור שלי. גם אם לא תכירו אותי, תדעו 

שהמסע שלנו משותף .

אוהב, ד.

ד, מכור.
 אני נקי 4 שנים 9 חודשים ו19 ימים.

בגיל 13 בפעם הראשונה אני מסטול שותה 
ומעשן בפארק עם חברים, מדברים, צוחקים... 

אני מרגיש שייך, אני מרגיש גם שמצאתי תרופה 
לכאב, לפחד ולרגשות החרדה שמתחילים להתקיף אותי.

גיל 24 לאחר שימוש בכל חומר שההתמכרות דחפה אותי 
להשתמש )אלכוהול, כדורים, סמים(... אני משועבד למחלת 
ההתמכרות, ישן בחוף הים, בפארקים, על ספסלים ובגינות 

מבודדות בחורף בשיא הקור. אני בדיכאון ,בודד ,רעב. לא חי ולא 
מת- סבל וייסורים. ההתמכרות שולטת בי- אני ללא חברים , 

בחובות, רק רוצה לברוח מהמציאות ולא מבין בכלל איך אפשר 
לחיות כך. פתאום עבר רכב על ידי והציע לי "רוצה לעבוד?" 

הייתי בהלם, אבל אמרתי כן כדי שיהיה לי כסף להשתמש. במקרה 
או בנס, הבחור שלקח אותי היה מכור נקי ושמעתי את השיחות 

שדיברו באוטו...ראיתי את הספר "רק להיום" שהיה קורא בו... 
אפילו שהמפגש הזה נצרב בי לא המשכתי לעבוד איתו, אבל זכרתי 

שיש משהו שאולי יכול לעזור לי.

לאחר 4 שנים שההתמכרות החמירה אני מנסה למות, נשארתי בלי 
כסף , שוב רעב ושוב בודד ואומלל.

ביקשתי מבעל קיוסק שקניתי אצלו כמה פעמים 5 שקל לנסוע 
הביתה "לך, לא מביא לך כלום" הוא ענה לי בזלזול והלכתי משם 

מושפל.

על עמוד חשמל מולי תלויה מודעה "יש תקווה - גמילה מסמים" 
תלשתי את הפתקית למרות שידעתי שאין לי אומץ להתקשר. 

בכל זאת שמתי בכיס והתחלתי ללכת הביתה. זו הייתה דרך 
ארוכה ברגל ובדרך בכיתי, התחננתי לכח שיכול להציל אותי, 

רק להפסיק את הסבל ולתקן את החיים שלי. בסוף הגעתי הביתה 
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مم
قصة حياة م

S
W
The Story of SW

إسمي م وأنا مدمن . هذه أول مرة يل في السجن ، 
كنت موقوف عدة مرات في حياتي قبل ذلك  لكني 

المخدرات بجيل ال ١٧ ، وعندما  تعاطي  . بدأت 
الحضيض  ال ٢٤ حياتي وصلت إىل  بلغت جيل 
، ماتت أمي وأنا موقوف , وصلت في حياتي إىل 
التي قررت فيها بذل  اللحظة  الركود ، هنا أجت 

التعاطي . للتوقف عن  الجهد 

تعافيي ووصلت إىل  تقدمت في  المطاف  في نهاية 
كل فترة إمتناعي  التعافي . ومع ذلك  ٨ سنوات من 

السابقة ،  لخطواتي  التعاطي عدت ببطئ  عن 
وبظرف سنة عدت مسطول مرة أخرى ، ودخلت 

لحظة ألجل  كل  أنا آخذ  لليوم ،  السجن .فقط 
شيء ما ، تجاوزت ال ٤ شهور من اإلمتناع ، ولم 

المدمنين  أستطيع فعل ذلك بدون برنامج زمالة 
إنهم  اإلثنتي عشرة .  المجهولين والخطوات 

أنا  لليوم  يعملوا إذا قمتوا بعملهم بجدية ، فقط 
التعافي . بطريق 

المتحدة الواليات  م واشنطن ، 

My name is SW. 
I am a grateful recovering addict. 
My negative way and lifestyle have 
brought me to an all-time low. I am 
doing 15 years with half of my time in 
the Los Angeles County Jail. 

I had a chance to find my higher 
power while going to the meetings 

here. With the help of the Twelve Steps and my 
Basic Text, I have found the real me. I still have two 
and a half years left before I can go home. I take 
each day to get closer to my higher power and the 
Narcotics Anonymous program. I want to have a 
good, strong foundation for when I do get out. 

How I work my recovery in here is by sharing the 
message with other addicts. Having the job I have in 
here has given me a chance to work with others. 

I keep the Twelve Steps close to my heart and do my 
best to practice all the principles in all of my affairs. 
With the grace of my higher power I have been 
enlightened. I am able to help myself and others 
recover from their addiction. 

We are instructed to turn away from our addiction. 
When we turn, we need to have NA there to have our 
back.

SW, California, USA 
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Е Я зависимый Е.Только на сегодня чистый 2 
года и 3 месяца.

Родился в Узбекистане и с 13 лет 
употреблял легкие наркотики.В 24 
года переехал в Израиль с Женой и 
4 летней дочерью и в первые 18 дней 

оставался чистым.Как и многим другим, перемена 
места жительства не помогла мне остаться чистым и 
прекратить употребление.Здесь я быстро нашел более 
сильные наркотики и за 3 года употребления, ничего не 
приобретя, а только разрушив и утратив я познакомился 
с Анонимными Наркоманами.Придя первый раз на 
собрание в 2004 году я не поверил людям на группе и тем 
более программе.Я ушел употреблять еще больше,более 
сильные наркотики.

Я всегда был рядом с программой.Мне не однократно 
протягивали руку помощи,но как это часто бывает в 
безумии употребления, я эту помощ отвергал живя в 
иллюзии что у меня все хорошо,и что мой день когда я 
сорву куш и разбогатею украв миллион вот вот настанет.
Реальность однако была жестокой и очевидной.Я оказался 
на матрасе,на стройке ночью, а днем перебивался 
мелкими кражами и попрашайничал.

В один день я понял,что больше не могу жить не с 
наркотиками не без них.Чаша моего страдания была 
переполнена и я понимал,что реабилитационный центр 
мне не поможет.Там меня с моей болезнью не удержать.Я 
сделал все,чтоб меня посадили. Закрыли так,чтоб выйти 
бы не было возможности.
Так я в 2015 году оказался за решеткой

Я благодарен этому месту и тем мадрихим и соц.

Личная история "Е"

работникам которые провели огромную работу 
по изменению моего сознания и понимания моей 
зависимости.

Выйдя из тюрмы я посещал собрания, но при этом не 
имел спонсора и не делал служений. Я чудом оставался 
чистым до того момента пока мой Отец в начале 2017 года 
не заболел анкологией.В процессе его болезни я так и не 
позволил себе вернуться к наркотикам,но я позволил себе 
свои страдания облегчить алкоголем и это стало огромной 
ошибкой,безумным заблуждением.Алкоголь привел меня 
к новому дну,и после смерти отца в январе 2019-го года я 
еще 3 месяца катился в низ.

Чудом и только благодаря Высшей Силе и Анонимным 
друзьям 27.04.19 Я пришел на группу в городе Бат ям, 
это была суббота.И с тех пор я стараюсь делать все,что 
рекомендует программа Анонимные Наркоманы.Я делаю 
служения,работаю по шагам,посещаю группы и только 
Благодаря моей Высшей Силе и каждому из Вас я остаюсь 
чистым.Я востановил отношения с дочерью.У меня два 
внука.В этом году родился сын.

Я точно знаю пока я следую по этому пути мне нечего 
бояться.

У Мира нет проблем со мной.У меня есть проблема с 
самим собой.Все начинается и заканчивается на мне.Моя 
проблема это моя зависимость.Только следуя программе 
я остаюсь чистым. Работая над собой я меняю свою Жизнь 
и огромная благодарность программе за все это время 
ничего плохого в моей Жизни с 27.04.19 года не произошло.

Спасибо Богу и АН.
С Уважением, Е.
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לוח אירועים
עוד יוסיף ויתגלההיו היה

www.naisrael.org.il :למידע על אירועים קרובים
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ר
פינת נוסטלגיה

קוראים לי ר׳ ואני מכור.

אני עליתי על ניקיון ב- 20/7/87 ומאז אני נקי.

שנה וחצי לפני שעליתי על ניקיון כבר הכרתי 
את האנ.איי. הייתי בא לפגישות בתל אביב, היו 
מפגשים של 2-4 אנשים. מ׳ ז"ל )שהביאה את התכנית לישראל( 

הייתה מזמינה אותי להגיע, הייתה מתעקשת שנקבע כל פעם 
מחדש, העיקר שתבוא ושתשמור על הניקיון. כבר מעדתי כמה 

פעמים. עשיתי גמילה דרך בית חולים לחולי נפש, זה מה שהיה אז 
לפני כבר יותר מ- 30 שנה...

באנ.איי למדתי להבין שבסך-הכל צריך להיות נקי יום אחד.

בטיפול הייתי בא עם דודא והיו אומרים לי שזה יימשך כמה 
חודשים... אבל כשבאתי לאנ.איי והחברים דיברו בשפה שלי 

וראיתי אנשים שהיו כמוני מצהירים על חודש ועל חצי שנה ניקיון, 
בשבילי זה היה כאילו קיבלתי את התורה מהר סיני.

אבל כמו שאמרתי מעדתי וחזרתי להשתמש, הייתי בתחתית, 
עד שהגיע היום שלי ועליתי על יום נקי ב-20/7/8 7 כבר הגעתי 

למצב של כלום- מינוס !! הגעתי לאנ.איי ולאט לאט, יום על יום.. 
הבנתי שכמו שאני אחראי לשימוש ככה אני אחראי להיות נקי. 
היו קבוצות של שני אנשים, 7 אנשים... שני אנשים זה קבוצה ! 

היום ברוך השם יש המון אנשים. התמדתי- נהייתי מזכיר קבוצה, 

סיפורו של ר׳

היו כבר הרבה אנשים ואז החליטו לחלק את האנשים לקבוצות 
במשך היום. ואז בא חבר מארה"ב שסיפר שאצלם אחרי שמישהו 
היה אומר נגיד "קוראים לי רפי ואני מכור"- אז הם היו אומרים 

"היי". גם את זה שינינו והחלטנו שאומרים "אוהבים אותך". 
היה קצת מבלבל השינוי, אבל ברוך השם עד היום זו המסורת 

ו"אוהבים אותך" תפס.

הייתי נוסע לצפון, לדרום- להקים קבוצות ולהעביר מסרים בבתי 
סוהר. אני אפילו זוכר שהקמנו קבוצה ב"נווה תרצה", הייתי 

מעביר מסר לנשים- וואי וואי איך המחלה חגגה שם. היום כבר 
הבנו את הבעייתיות והיום זה רק נשים לנשים, וגברים לגברים.

לאט לאט הגענו לאן שהגענו...
אני אומר לכם שהדרך הזאת עובדת אני אומר את זה גם לעצמי- 

זה עובד ! 

אין משהו אחר שיכול לעזור למכור- כמו עזרה ממכור נקי.

זה עובד, תמשיכו לבוא, אני אוהב אתכם.

אוהבים אתכם.
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אם הסיפורים שקראת 
מדברים אליך, את/ה לא 

לבד!

צור קשר עם אנ-איי עוד היום 
033-747474

If these stories you have 
just read catches your 
mind; means You are 
not alone anymore!

Do not hesitate...still today 
make the call! 

: English Helpline 

055-9505956

https://www.naisrael.org.il/

Если прочитанные вами 
истории вас затронули, 
знайте что вы не одни

Свяжитесь с анонимным 
наркомании уже 

сегодня.

Вы больше не должны 
страдать Информационная 

линия АН:     
0505222564

إذا كانت القصص 
التي تقرأها تتحدث 
إليك ، فأنت لست 

وحدك!

اتصل بـ NA اليوم ،
لم يعد عليك أن تعاني.

هاتف: 033747474

אנו כן מחלימים

כשבסוף הדרך אנו מגלים שאנחנו לא יכולים לתפקד כבני אדם, 
עם הסמים או בלעדיהם, כולנו ניצבים בפני אותה דילמה. מה כבר 
נשאר לעשות? נראה שנותרה רק ברירה אחת או שנמשיך כמיטב 

יכולתנו עד הסוף המר, בתי סוהר, מוסדות או מוות-או שנמצא 
דרך חיים חדשה. 

בשנים שעברו רק, רק למכורים מעטים הייתה אפשרות בחירה 
זו. כיום למכורים יש יותר מזל. בפעם הראשונה בהיסטוריה דרך 

פשוטה מוכיחה עצמה בחייהם של מכורים רבים. היא זמינה 
לכולנו זוהי תכנית רוחנית לא דתית הידועה בשם-"מכורים 

אנונימיים".



תפילת 
השלווה

אלי,
תן בי את 
השלווה 

לקבל את הדברים 
שאין ביכולתי לשנותם.

אומץ, 
לשנות את הדברים 
אשר ביכולתי, ואת 

התבונה
 להבחין בין השניים. 

את/ה לא לבד קו המידע של אנ-איי 033-747474


